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Картка №1
1. Прочитай вірш. Випиши дієслова минулого
часу. Постав до них питання.

Бризкало сонце дощами вогняними,
сонна земля ожила.
Бризнуло небо піснями весняними:
«О, це весна вже прийшла!»
Ранні пташки задзвеніли над вітами,
довше черешня терпіть не змогла,
глянула, бризнувши білими квітами:
«О, це весна нас знайшла!»
				 Олександр Олесь

2. Від поданих дієслів незавершеної дії утвори
і запиши дієслова завершеної дії.

летіла —

сипав —

співали —

текло —

Картка №2
1. Доповни текст дієсловами минулого часу.
Визнач їх число.

(

) яскраве весняне

сонечко. Річки

(

) ши-

рокими морями. На клені
(

) пучечки зелених квітів. З ву-

ликів

(

ли і

(
(

)

бджо-

) серед віття.
) верба.

2. Від поданих дієслів завершеної дії утвори
і запиши дієслова незавершеної дії.

з’їли —
розцвіло —
пошила —
написав —
приїхала —
припекло —
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Картка №3
1. Прочитай. Випиши дієслова минулого часу.
Визнач їх рід і число.

1. Котилася тарілочка по крутій горі,
забавляла любих діток у моїм дворі.
						 Л. Глібов
2. І сповилось село тихе сном. Одпочиває.
С. Руданський
					
3. Наш Гусак піднявсь на кладку.
Став, як завше, на зарядку,
повернувся вліво, вправо,
чітко робить вільні вправи.
М. Стельмах
				

2. Від поданих дієслів утвори і запиши дієслова минулого часу в множині.

вчити —
зібрати —
сплести —
тесати —
перейти —
згубити —
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Картка №4
1. Прочитай. Допиши дієслова, визнач їх число і рід.

1. Жвава білка (що зробила?) позрива
(

) з ліщини горішки. 2. Дерева (що

зробили?) одяг

(

) золоте вбран-

ня. 3. Легкий білий туман (що зробив?)
огорну

(

) село. 4. Весняне сонце

(що зробило?) розбуди

(

) сонну

землю. 5. З півдня (що зробили?) поверну(

) перші птахи. 6. На темному

небі (що зробила?) спалахну

(

)

яскрава блискавка.
2. Від поданих дієслів утвори і запиши усі форми дієслів минулого часу в однині. Виділи
закінчення та суфікси.

Думати —
Працювати —
Вставати —
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